
Zpráva revizní komise Asociace dentálních hygienistek Čes-
ké republiky za rok 2020 

Revizní komise v roce 2020 pracovala ve složení Jasněna Matoušková, Lenka Rusinková 
a Petra Borkovcová. Všichni členové revizní komise přistupovali k plnění určených úko-
lů včas a odpovědně. Komise se za dobu od posledního sněmu ADH ČR zabývala zejmé-
na kontrolou činností prezidia, dohledem nad hospodařením asociace, řešením stížností 
ze stran členské základny. 

1. Kontrola činností prezidia ADH ČR 
Revizní komise konstatuje, že činnost prezidia ADH ČR byla kontrolována osobní účastí čle-
nů revizní komise na všech pravidelných schůzkách prezidia. Samostatně se RK sešla 1x. 

2. Dohled nad hospodařením 
V roce 2020 měla Asociace dentálních hygienistek České republiky (dále jen ADH) celkem 
336 členů, z toho 36 z řad studentů. Členské příspěvky v roce 2020 činily celkem  453 600 
Kč. V souladu se Stanovami ADH by se hospodaření ADH ČR mělo uskutečňovat podle Rám-
cového ročního rozpočtu. Hospodaření za rok 2020 bylo ověřováno kontrolou příslušných 
dokumentů, především daňovou evidenci, knihou bankovních dokladů, peněžním deníkem, 
přijatými fakturami a pokladní knihou. Kontrola byla provedena podle jednotlivých zaúčto-
vaných položek, které byly porovnány s rámcovým rozpočtem ADH ČR na rok 2019. 

VÝDAJE činily v tomto roce 1 720488,56 Kč díky nákladům na mzdy, nákladům za sněm, 
cestovné, právní služby a správu webu. 

PŘÍJMY činily 1 754 713,02 Kč díky členským příspěvkům, účastnickým poplatkům na sně!"#
kreditním poplatkům a sponzorům 

Účetní hospodářský výsledek byl k 31.12.2020 celkem 34 224,46 Kč 

V roce 2020 vznikla ADH ČR povinnost platit daň z příjmu ve výši 98990 Kč. V březnu bylo 
včas podáno řádné daňové přiznání a byla uhrazena daň z příjmu na FÚ. 
Výše ostatních režijních nákladů je způsobena vyššími finančními kompenzacemi. Ke kont-
role pokladny RK byla přizvána na konci účetní uzávěrky. 

3. Disciplinární jednání a řešení stížností 

V uplynulém roce nebylo vedeno žádné disciplinární jednání. 

Kauzy bělení 
Bělení v kosmetických salónech – jedná se o několik desítek podnětů ze strany přípravné-
ho výboru. 
Revizní komise ADH ČR si dovoluje informovat členskou základnu, že po několika mnoha 
upozorněních krajských úřadů na neoprávněné poskytování služeb bělení zubů v kosmetic-
kých salónech, máme první případ, který se podařilo úspěšně dotáhnout do konce. Olo-
moucký úřad provedl kontrolu v salonu Grace, kde na základě zjištění zahájil správní říze-
ní, které ukončil uložením pokuty ze spáchání přestupku. 



Dále KÚ v Liberci učinil opakované šetření v kosmetickém Studiu Liss v Chrastavě. Zjistil, 
že živnost je zaniklá. Nicméně učinil směrem k provozovatelce upozornění ve smyslu zák. 
372/2011. 

U dalších deseti stížností stejného přestupku podaných našim právním zástupcem, očeká-
váme vyjádření příslušných orgánu. 

Kauza cenové kalkulace za ošetření  
RK obdržela stížnost ze strany pacienta ohledně ceny za ošetření dentální hygienistkou, 
která nám byla přeposlána ČSK. Vzhledem k tomu, že jmenovaná dentální hygienistka nen-
byla členkou ADH ČR, jsme doporučili nadále požadovat vyjádření ČSK, kde je registrován 
odpovědný lékař daného stomatologického zařízení, pod kterým DH pracuje nebo se obratit 
na ČOI. 
Nicméně doporučujeme členkám ADH ČR zodpovědně přistupovat k reálným a doložitelným 
kalkulacím za ošetření. 

Opakované stížnosti ze strany členské základny na rizikové produkty na odstranění 
zubního kamene, volně prodejných na našem trhu 
Byla zaslána žádost na SÚKL pro prověření několika výrobků nabízených formou e-shop pro-
deje, konkrétně ultrazvukové odstraňovače zubního kamene. Ten učinil prošetření daných 
prodejců a vyjádřil se ve smyslu, že se nejedná a porušení zákona o zdravotnických pro-
středcích, a proto šetření přerušili. Své rozhodnutí doplnil informací, že prodej zdravotnic-
kých prostředků je regulován § 56 a 57 zákona o zdravotnických prostředccích a tím nepod-
léhá povolení ze strany Ústavu. 
Stejná žádost o prověření byla zaslána ČOI. Z centrály přišlo doporučení obrátit se v těchto 
případech na SÚKL. Jeho postoj jsem již uvedla. Nicméně odlišný byl názor ČOI v Brně, kdy 
u výrobku Smily dospěla k závěru, že se nejedná o ultrazvukový čistič, tudíž došlo k poru-
šení několika zákonů směrem ke spotřebiteli. Proto bylo uloženo opatření k odstranění ne-
dostatků a zahájeno správní řízení s provozovatelem se sídlem na Slovensku. 

4. Doporučení RK směrem k členské základně 

Praxe studentek (evergreen každého sněmu) 
Přes opakované stížnosti zaslané RK nadále apelujeme na členy z  řad studentů. V  rámci 
studijní praxe nemůže být studentka uvedena ze strany poskytovatele zdravotnických 
služeb a veřejně dostupných informací  včetně webových stránek ordinace  jako dentální 
hygienistka. V tomto směru je relevantní ustanovení § 46 odst. 2 zákona o zdravotních 
službách, z něhož plyne jednoznačně, že studentka připravující se na výkon zdravotnického 
povolání DH může vykonávat praxi, ale jen pod přímým vedením zubního lékaře nebo v 
omezeném rozsahu pod přímým vedením dentální hygienistky, a to pouze, pokud jde o ty 
činnosti, které DH může vykonávat bez přímého vedení a odborného dohledu (tedy v tuto 
chvíli zatím jen výchovná prevence).  
Pacient ošetřovaný studentem DH musí být předem informován o této skutečnosti i ceně, 
která by měla být nižší než u DH s ukončeným vzděláním. Zároveň musí s těmito fakty 
souhlasit a samozřejmě má právo toto ošetření odmítnout. 
V této záležitosti ADH ČR učinila stanovisko ve věci odborné praxe studentů, které 
naleznete na stránkách asociace. 

Autorská práva 
Revizní komise doporučuje tak jako v loňském roce uvádět zdroj v případě kopírování ma-
teriálů z webových stránek ADH ČR. 



Odborná poradna 
Revizní komise obdržela stížnost ze strany Odborné poradny ADH ČR. Apelujeme na samo-
statnost tazatele z řad členské základy pečlivě prostudovat webové stránky asociace, ne-
boť mnoho odpovědí lze dohledatjak v sekci Člen tak také v Poradně. Vedení ADH ČR pravi-
delně aktualizuje informace potřebné k vedení privátní praxe, včetně legislatvních změn. 

Závěr: 
RK nemá k účetní uzávěrce za rok 2020 žádné připomínky a doporučuje schválit hospodaře-
ní asociace v roce 2020 jako řádné. 
RK děkuje za všechny podněty a děkuje za bezproblémovou spolupráci paní účetní Janě 
Holubíkové a JUDr. Robertu Falbrovi. 

V Praze 21.6. 2021 
Za revizní orgán ADH ČR 
Mgr. Jasněna Matoušková, DiS. Lenka Rusinková DiS., Mgr. Petra Borkovcová, DiS


